
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 
 الرابطة املنكسرة نتيجة احرتاق املاغنيسيوم يف جو من األكسجني هي رابطة  ...... .. 

ال شيء مما سبق       فلزية       أيونية        تساهمية         
  جم ......... من هيدروكسيد الصوديوم تساوي   جزىء 2كتلة. 

   ل جمموع كت......... طبقـًا لقانون بقاء املادة ، جمموع كتل املواد الداخلة يف التفاعل
 .املواد الناجتة عنه 

          80         40        20        10 

أصغر من         يساوي        أكرب من        ضعف         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 ] .(  16) ولألكسجني (  1) وللهيدروجني (  23) للصوديوم  اجلراميةعلمًا بأن الكتلة الذرية  [



  كل مما يأتي يعرب عن التفاعل املقابل عدا. ..... 

   قانون بقاء املادة ........... حتقق املعادلة. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

2 Mg + O2 2MgO

التفاعل مصحوب بتكوين روابط جديدة       التفاعل ال يتم بدون تسخني        
ناتجكتلة املواد املتفاعلة أكرب من كتلة ال       تتكون مادة بيضاء يف نهاية التفاعل        

N2 + H2 NH3

NO + O2 NO2

KCl + AgNO3 AgCl + KNO3

H2O H2 + O2



  يعترب تفاعل احتاد :                                                              التفاعل. ......... 

  جم من غاز األكسجني ،    ............. جم من الكربون احرتاقـًا تامًا   12يلزم الحرتاق 
 .جم من غاز ثاني أكسيد الكربون  44لتكوين       

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

الفلزىمع عنصر  الفلزىعنصر        عنصر فلزي مع عنصر ال فلزي        
مركب مع مركب       عنصر مع مركب        

        8        16        22        32

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

2SO2 + O2 2SO3



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 
  هي تفاعالت تشرتك فيها مادتني أو أكثر لتكوين مركب واحد جديد ......... تفاعالت. 

كل ما سبق       االحنالل       االحتاد املباشر        اإلحالل        

  من كلوريد األمونيوم  ......... يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد اهليدروجني مكونًا. 

سحب بيضاء        مسحوق أبيض         حملول أبيض        راسب أبيض        

   تؤدي إىل اإلصابة بـ  السليليوزيةاملواد الناجتة عن احرتاق األلياف. ......... 

التهاب العني        آالم حادة باملعدة        اإلغماء        سرطان الرئة        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



  بني املدخنني ......... تزداد معدالت اإلصابة بـ. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

فقدان البصر       القولون انتفاح        تهيج اجلهاز العصيب        سرطان الرئة        
  يف الغالف اجلوي يؤدي إىل رفع درجة حرارة اجلو  .............. ارتفاع نسبة غاز. 

  أثناء حدوث الربق ......... تتولد أكاسيد. 

و       معًا             النيرتوجني        الكربون        الكربيت        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

0

ثاني أكسيد الكربون       أول أكسيد الكربون        
ثالث أكسيد الكربيت       ثاني أكسيد الكربيت        



     زيادة نسبة أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي تؤدي إىل .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  جم من اهليدروجني ،     6جم من األكسجني مع  48جم من املاء يلزم تفاعل  54لتكوين 
 .جم من األكسجني ......... جم من اهليدروجني تتحد متامًا مع   2وعليه فإن       

        12        16        96        144

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

تهيج اجلهاز التنفسي       الصداع والدوار        
تهيج اجلهاز العصيب       ارتفاع درجة حرارة األرض        



 نه  النسبة بني كتلة املواد الداخل يف التفاعل الكيميائي إىل كتلة املواد الناجتة ع     
 .الواحد الصحيح تبعًا لقانون بقاء املادة ..............          

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  على     (  16) ، (  1) لكل من اهليدروجني واألكسجني  اجلراميةإذا كانت الكتلة الذرية 
      اجلراميةجم ، فإن الكتلة الذرية  78تساوي M( OH)3الرتتيب ، وكتلة املركب       
 .........  .تساوي   Mللعنصر       

        17        27        61        78

ضعف       أكرب من       تساوي        أقل من        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   الغاز الذي يعمل عمل الصوبة الزجاجية. ......... 

   من الغازات اليت تسبب الصداع واآلالم احلادة باملعدة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

اهليدروجني       ثاني أكسيد الكربون       أول أكسيد الكربون       األكسجني        

        CO2        SO2        O2        CO

  يف املناطق الصناعية يسبب تآكل املنشآت ......... تلوث اهلواء بـ. 
خبار املاء       أكاسيد النيرتوجني       أكاسيد الكربيت        أكاسيد الكربون        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   تتولد أكاسيد النيرتوجني عادة أثناء حدوث. ......... 

  يفضل التعبري عن التفاعل الكيميائي باملعادلة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

الربق       قوس قزح       اخلسوف       الكسوف       

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

النووية       األيونية       الرمزية       اللفظية       

  تتغري عجلة اجلاذبية األرضية من مكان آلخر على سطح األرض الختالف. ......... 

درجة احلرارة       البعد عن مركز األرض       كتلة األرض       كتل األجسام       



   يستخدم املغناطيس الكهربي يف عمل. ......... 

   كل مما يأتي من تأثريات القوة ما عدا ............. 

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

جهاز الرؤية الليلية       امليكروسكوب       اجلرس الكهربي        اآللة احلاسبة        

تغيري اجتاه حركة جسم متحرك       حتريك جسم ساكن        
زيادة سرعة جسم متحرك       تغيري كتلة اجلسم        

   إذا أثرت قوة على جسم متحرك يف نفس اجتاه حركته ، فإن سرعته. ............. 
تظل ثابتة       تنعدم       تقل        تزداد        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   كل مما يأتي من قوى الطبيعة األساسية ، عدا. ......... 

  مكتشف اجلاذبية األرضية هو العامل. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

القوى النووية        القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية       قوى املادة          

أرمشيدس        كولوم       نيوتن       بالنك         

  تقدر القوة بوحدة. .......... 

الكولوم        احلول       كيلوجرام        نيوتن         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

00 0



  يزداد الشغل املبذول يف رفع األجسام ألعلى بزيادة. ............. 

  يتغري وزن اجلسم بتغري. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

و        معًا              موضعه على سطح األرض       حجمه        سرعته         

   إذا زادت كتلة اجلسم إىل الضعف ، فإن وزن اجلسم. ......... 
يساوي كتلته       يظل ثابتـًا       يزداد للضعف        يقل للنصف         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ال توجد إجابة صحيحة      كثافة اجلسم       كتلة اجلسم        حجم اجلسم         



  فإن مقدار قوة جذب القمر لصاروح كتلته       2ث/ م  1.60إذا كانت عجلة جاذبية القمر ، 
 .نيوتن ......... كجم قريب من سطح القمر يساوي  1000      

  كجم عند خط االستواء  50........... كجم عند القطبني ، تكون كتلته  50جسم كتلته. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

16000        10000        1600        صفر         

ضعف       أقل من       تساوي        أكرب من        

  على التأثري املغناطيسي للتيار الكهربي.............. تعتمد فكرة عمل . 

مجيع ما سبق       املصباح الكهربي       الفرن الكهربي        اجلرس الكهربي         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

0



 يصنع قلب ملف املغناطيس الكهربي من . ......... 

   يتم رفع احلديد اخلردة يف املصانع باستخدام أوناش كهربية بها. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

النحاس املعزول       احلديد املطاوع       احلديد الزهر        احلديد الصلب        

حمرك كهربي       رميوت كنرتول       مغناطيس كهربي        تلسكوب        

   األجهزة اآلتية تعمل بتأثري القوى الكهرومغناطيسية ، عدا. ............ 

املصباح الكهربي       احملرك الكهربي       الدينامو        املغناطيس الكهربي        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   حنصل على الطاقة الكهربية من. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

العجلة       الدينامو       املغناطيس الكهربي         احملرك الكهربي        
  يف توليد الطاقة الكهربية .......... تستخدم. 

القوى النووية القوية      قوى املادة      القوى النووية الضعيفة      قوى اجلاذبية        

    تعتمد فكرة عمل القنبلة الذرية على استخدام. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية        
القوى النووية الضعيفة         القوى النووية القوية        



   اإلشعاعات املستخدمة يف عالج األورام اخلبيثة مصدرها. ......... 

  جسمان (A  ) ، (B  ) وزن اجلسم (A  ) ضعف وزن اجلسم (B  )    فإذا كانت كتلة اجلسم 
       (B  )4  كجم ، فإن وزن اجلسم (A  )  نيوتن ...... يساوي. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

        20        40        80        60

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية        
القوى النووية الضعيفة         القوى النووية القوية        

 . ] 2ث / م  10= علمًا بأن عجلة اجلاذبية األرضية  [



  يف احملرك الكهربي تتحول الطاقة الكهربية إىل طاقة. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 ميكانيكية       ضوئية       كيميائية        نووية         

  عمل فرامل السيارة من التطبيقات على. .......... 
قوى القصور الذاتي      القوة الطاردة املركزية     قوى االحتكاك     قوى اجلاذبية        

   تؤثر قوى القصور الذاتي على األجسام. .......... 
ال توجد إجابة صحيحة       ،        معًا             الساكنة        املتحركة        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   من أمثلة القوى يف األنظمة احلية. ......... 

   من القوى املصاحبة للحركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

ال توجد إجابة صحيحة       الفرامل       القصور الذاتي        النبض        

  عند توقف سيارة متحركة فجأة يندفع الركاب إىل. ............ 
اليسار       اليمني       اخللف        األمام        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

قوى االحتكاك       القوى داخل األنظمة احلية        
مجيع ما سبق        قوى القصور الذاتي        



  اجلواد فجأة يرجع إىل  ( اصطدم)اندفاع راكب اجلواد إذا كبا. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   على منع اصطدام سائق السيارة بالزجاج األمامي بفعل القصور الذاتي   .......... يعمل 
 .عند الضغط على الفرامل بقوة       

الكاوتش       حزام األمان       ذراع تغيري السرعات          الدركسيون        

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

قوى اجلاذبية األرضية       قوى القصور الذاتي         
قوى االحتكاك       قوى اندفاع اجلواد        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



  تعتمد فكرة تشحيم اآلالت على تقليل. ......... 

   من أضرار قوى االحتكاك. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

توقف السيارة عند استعمال الفرامل       
 ارتفاع الدم يف األوردة يف عكس اجتاه اجلاذبية       
ارتفاع درجة حرارة تروس اآلالت عند تشغيلها لفرتة طويلة       
اهلبوط ببطء عند استعمال الباراشوت       

قوى القصور الذاتي       قوى اجلاذبية       وزن اجلسم        قوى االحتكاك        



   كل مما يأتي من تطبيقات القصور الذاتي عدا. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   عند دفع بلية على سطح األرض تقل سرعتها تدرجييًا حيت تتوقف بتأثري. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

أةصعوبة إيقاف الشاحنات الكبرية فج       حركة املروحة بعد قطع التيار        
 سقوط جسم ألسفل بعد إلقاءه ألعلى       سقوط الطفل على وجهه عند عرقلة قدمه        

قوى الطرد املركزي       قوى القصور الذاتي        
قوى اجلذب املركزي       قوى االحتكاك        



 انزالق األقدام عند السري .........  متنع. 

   يعرب عن العالقة بني قوى االحتكاك وسرعة اجلسم ......... الشكل. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 القوى داخل األنظمة احلية       القوى الكهرومغناطيسية        
 قوى القصور الذاتي        قوى االحتكاك       

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك



   يستدل على انقباض وانبساط عضلة القلب من. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   ينتقل املاء من الرتبة إىل أوراق النبات بتأثري. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

النبض داخل األوعية الدموية       عملييت الشهيق والزفري        
ال توجد إجابة صحيحة       حركة الغذاء يف اجلهاز اهلضمي        

القوى احليوية       قوى اجلاذبية        
قوى االحتكاك       قوى القصور الذاتي        



 يف احلركة الدورية . ......... 

   كل مما يأتي من احلركات الدورية ، عدا حركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 تتكرر احلركة بانتظام       يكون املسار مستقيم        
 تتغري السرعة بانتظام        يتكرر الزمن بانتظام       

الشمس( عباد ) نبات تباع        القطار       بندول الساعة        املروحة        
  س / كم ......... س ، فإن سرعة راكب السيارة تكون  / كم  70إذا كانت سرعة السيارة. 

70أقل من        70أكرب من        70        صفر        



    يتحرك قطاران يف اجتاهني مضادين على شريطني متوازيني ، فإذا كانت سرعة القطار 
 ساعة ، تكون سرعة القطار    / كيلومرت  70ساعة ، وسرعة القطار الثاني / كيلومرت  50األول       
 .ساعة / كيلومرت .......... األول كما يقدرها ركاب القطار الثاني        

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  ساعة ، فإن سرعة السيارة  / كيلومرت  100إذا حتركت سيارتان يف نفس االجتاه وبسرعة
 .......... .الثانية كما يقدرها سائق السيارة األولي  

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

        20        40        50        120

س/ كم  200        س/ كم  100        س/ كم  50        صفر        



  ساعة فإنك تري األشجار على   / كيلومرت  120عندما تكون راكبًا يف قطار سرعته 
 ......... . الطريق     

   تعترب حركة بندول الساعة حركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 ساعة/ كيلومرت  240تتحرك بسرعة        ساكنة        
 ساعة يف نفس اجتاه حركة القطار/ كيلومرت  120تتحرك بسرعة        
 ساعة يف عكس اجتاه حركة القطار/ كيلومرت  120تتحرك بسرعة        

،         معًا              انتقالية       اهتزازية        دورية        



      السرعة النسبية جلسم متحرك بسرعة ما بالنسبة ملراقب يتحرك بنفس السرعة ويف 
 .السرعة الفعلية  .......... االجتاه املضاد تكون         

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   إذا كنت راكبًا قطار وبدأ حركته ، فإنك تشعر أن رصيف احملطة. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ربع       نصف       نفس        ضعف        

ساكن       يتحرك يف نفس اجتاه القطار       يتحرك للخلف        يتحرك لألمام        
   من أمثلة املوجات امليكانيكية .......... موجات. 

 الراديو        الصوت       امليكرويف        الضوء        



 عندما تتحرك السيارة اليت.........  عندما جتلس يف سيارة متوقفة فإنك تشعر أنها      
 .جبوارك للخلف       

 من اآلالت املوسيقية الوترية  . ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

الفلوت      املزمار       الناي        الكمان        

ال توجد إجابة صحيحة      تتحرك للخلف        تتحرك لألمام        ساكنة        

 من اآلالت املوسيقية اهلوائية  . ......... 
املزمار      القانون       اجليتار        العود        



   سرعة الصوت  .......... سرعة الضوء. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

    تعترب حركة اإللكرتونات حول النواة ، حركة. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ضعف       أصغر من       تساوي        أكرب من        

 موجية        انتقالية       دائرية        اهتزازية        
   من تطبيقات األشعة فوق البنفسجية. .......... 

أجهزة الرؤية الليلية       تصوير العظام        
اكتشاف بعض األورام       تعقيم حجرات العمليات اجلراحية        



  كل مما يأتي من أمثلة املوجات الكهرومغناطيسية ، عدا . ......... 

  سرعة موجات األشعة حتت احلمراء .........   سرعة موجات األشعة السينية يف الفراغ. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

تساوي      أكرب من       أقل من        ضعف        

موجات الصوت      موجات اإلذاعة        موجات الضوء        األشعة السينية        

 النسبة بني السرعة النسبية جلسم متحرك بسرعة ما وسرعته الفعلية بالنسبة      
 ......... .  ملراقب ساكن تساوي      

        1  :1        1  :2        2  :1      2  :3



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 
 الرابطة املنكسرة نتيجة احرتاق املاغنيسيوم يف جو من األكسجني هي رابطة  ...... .. 

ال شيء مما سبق       فلزية       أيونية        تساهمية         
  جم ......... من هيدروكسيد الصوديوم تساوي   جزىء 2كتلة. 

   ل جمموع كت......... طبقـًا لقانون بقاء املادة ، جمموع كتل املواد الداخلة يف التفاعل
 .املواد الناجتة عنه 

          80         40        20        10 

أصغر من         يساوي        أكرب من        ضعف         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 ] .(  16) ولألكسجني (  1) وللهيدروجني (  23) للصوديوم  اجلراميةعلمًا بأن الكتلة الذرية  [



  كل مما يأتي يعرب عن التفاعل املقابل عدا. ..... 

   قانون بقاء املادة ........... حتقق املعادلة. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

2 Mg + O2 2MgO

التفاعل مصحوب بتكوين روابط جديدة       التفاعل ال يتم بدون تسخني        
ناتجكتلة املواد املتفاعلة أكرب من كتلة ال       تتكون مادة بيضاء يف نهاية التفاعل        

N2 + 

H2

NH3

NO + O2 NO2

KCl + 

AgNO3

AgCl + KNO3

H2O H2 + O2



  يعترب تفاعل احتاد :                                                              التفاعل. ......... 

  جم من غاز األكسجني ،    ............. جم من الكربون احرتاقـًا تامًا   12يلزم الحرتاق 
 .جم من غاز ثاني أكسيد الكربون  44لتكوين       

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

الفلزىمع عنصر  الفلزىعنصر        عنصر فلزي مع عنصر ال فلزي        
مركب مع مركب       عنصر مع مركب        

        8        16        22        32

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

2SO2 + O2 2SO3



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 
  هي تفاعالت تشرتك فيها مادتني أو أكثر لتكوين مركب واحد جديد ......... تفاعالت. 

كل ما سبق       االحنالل       االحتاد املباشر        اإلحالل        

  من كلوريد األمونيوم  ......... يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد اهليدروجني مكونًا. 

سحب بيضاء        مسحوق أبيض         حملول أبيض        راسب أبيض        

   تؤدي إىل اإلصابة بـ  السليليوزيةاملواد الناجتة عن احرتاق األلياف. ......... 

التهاب العني        آالم حادة باملعدة        اإلغماء        سرطان الرئة        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



  بني املدخنني ......... تزداد معدالت اإلصابة بـ. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

فقدان البصر       القولون انتفاح        تهيج اجلهاز العصيب        سرطان الرئة        
  يف الغالف اجلوي يؤدي إىل رفع درجة حرارة اجلو  .............. ارتفاع نسبة غاز. 

  أثناء حدوث الربق ......... تتولد أكاسيد. 

و       معًا             النيرتوجني        الكربون        الكربيت        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

0

ثاني أكسيد الكربون       أول أكسيد الكربون        
ثالث أكسيد الكربيت       ثاني أكسيد الكربيت        



     زيادة نسبة أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي تؤدي إىل .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  جم من اهليدروجني ،     6جم من األكسجني مع  48جم من املاء يلزم تفاعل  54لتكوين 
 .جم من األكسجني ......... جم من اهليدروجني تتحد متامًا مع   2وعليه فإن       

        12        16        96        144

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

تهيج اجلهاز التنفسي       الصداع والدوار        
تهيج اجلهاز العصيب       ارتفاع درجة حرارة األرض        



 نه  النسبة بني كتلة املواد الداخل يف التفاعل الكيميائي إىل كتلة املواد الناجتة ع     
 .الواحد الصحيح تبعًا لقانون بقاء املادة ..............          

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  على     (  16) ، (  1) لكل من اهليدروجني واألكسجني  اجلراميةإذا كانت الكتلة الذرية 
      اجلراميةجم ، فإن الكتلة الذرية  78تساوي M( OH)3الرتتيب ، وكتلة املركب       
 .........  .تساوي   Mللعنصر       

        17        27        61        78

ضعف       أكرب من       تساوي        أقل من        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   الغاز الذي يعمل عمل الصوبة الزجاجية. ......... 

   من الغازات اليت تسبب الصداع واآلالم احلادة باملعدة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

اهليدروجني       ثاني أكسيد الكربون       أول أكسيد الكربون       األكسجني        

        CO2        SO2        O2        CO

  يف املناطق الصناعية يسبب تآكل املنشآت ......... تلوث اهلواء بـ. 
خبار املاء       أكاسيد النيرتوجني       أكاسيد الكربيت        أكاسيد الكربون        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   تتولد أكاسيد النيرتوجني عادة أثناء حدوث. ......... 

  يفضل التعبري عن التفاعل الكيميائي باملعادلة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

الربق       قوس قزح       اخلسوف       الكسوف       

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

النووية       األيونية       الرمزية       اللفظية       

  تتغري عجلة اجلاذبية األرضية من مكان آلخر على سطح األرض الختالف. ......... 

درجة احلرارة       البعد عن مركز األرض       كتلة األرض       كتل األجسام       



   يستخدم املغناطيس الكهربي يف عمل. ......... 

   كل مما يأتي من تأثريات القوة ما عدا ............. 

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

جهاز الرؤية الليلية       امليكروسكوب       اجلرس الكهربي        اآللة احلاسبة        

تغيري اجتاه حركة جسم متحرك       حتريك جسم ساكن        
زيادة سرعة جسم متحرك       تغيري كتلة اجلسم        

   إذا أثرت قوة على جسم متحرك يف نفس اجتاه حركته ، فإن سرعته. ............. 
تظل ثابتة       تنعدم       تقل        تزداد        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   كل مما يأتي من قوى الطبيعة األساسية ، عدا. ......... 

  مكتشف اجلاذبية األرضية هو العامل. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

القوى النووية        القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية       قوى املادة          

أرمشيدس        كولوم       نيوتن       بالنك         

  تقدر القوة بوحدة. .......... 

الكولوم        احلول       كيلوجرام        نيوتن         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

00 0



  يزداد الشغل املبذول يف رفع األجسام ألعلى بزيادة. ............. 

  يتغري وزن اجلسم بتغري. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

و        معًا              موضعه على سطح األرض       حجمه        سرعته         

   إذا زادت كتلة اجلسم إىل الضعف ، فإن وزن اجلسم. ......... 
يساوي كتلته       يظل ثابتـًا       يزداد للضعف        يقل للنصف         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ال توجد إجابة صحيحة      كثافة اجلسم       كتلة اجلسم        حجم اجلسم         



  فإن مقدار قوة جذب القمر لصاروح كتلته       2ث/ م  1.60إذا كانت عجلة جاذبية القمر ، 
 .نيوتن ......... كجم قريب من سطح القمر يساوي  1000      

  كجم عند خط االستواء  50........... كجم عند القطبني ، تكون كتلته  50جسم كتلته. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

16000        10000        1600        صفر         

ضعف       أقل من       تساوي        أكرب من        

  على التأثري املغناطيسي للتيار الكهربي.............. تعتمد فكرة عمل . 

مجيع ما سبق       املصباح الكهربي       الفرن الكهربي        اجلرس الكهربي         

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

0



 يصنع قلب ملف املغناطيس الكهربي من . ......... 

   يتم رفع احلديد اخلردة يف املصانع باستخدام أوناش كهربية بها. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

النحاس املعزول       احلديد املطاوع       احلديد الزهر        احلديد الصلب        

حمرك كهربي       رميوت كنرتول       مغناطيس كهربي        تلسكوب        

   األجهزة اآلتية تعمل بتأثري القوى الكهرومغناطيسية ، عدا. ............ 

املصباح الكهربي       احملرك الكهربي       الدينامو        املغناطيس الكهربي        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   حنصل على الطاقة الكهربية من. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

العجلة       الدينامو       املغناطيس الكهربي         احملرك الكهربي        
  يف توليد الطاقة الكهربية .......... تستخدم. 

القوى النووية القوية      قوى املادة      القوى النووية الضعيفة      قوى اجلاذبية        

    تعتمد فكرة عمل القنبلة الذرية على استخدام. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية        
القوى النووية الضعيفة         القوى النووية القوية        



   اإلشعاعات املستخدمة يف عالج األورام اخلبيثة مصدرها. ......... 

  جسمان (A  ) ، (B  ) وزن اجلسم (A  ) ضعف وزن اجلسم (B  )    فإذا كانت كتلة اجلسم 
       (B  )4  كجم ، فإن وزن اجلسم (A  )  نيوتن ...... يساوي. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

        20        40        80        60

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

القوى الكهرومغناطيسية       قوى اجلاذبية        
القوى النووية الضعيفة         القوى النووية القوية        

 . ] 2ث / م  10= علمًا بأن عجلة اجلاذبية األرضية  [



  يف احملرك الكهربي تتحول الطاقة الكهربية إىل طاقة. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 ميكانيكية       ضوئية       كيميائية        نووية         

  عمل فرامل السيارة من التطبيقات على. .......... 
قوى القصور الذاتي      القوة الطاردة املركزية     قوى االحتكاك     قوى اجلاذبية        

   تؤثر قوى القصور الذاتي على األجسام. .......... 
ال توجد إجابة صحيحة       ،        معًا             الساكنة        املتحركة        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



   من أمثلة القوى يف األنظمة احلية. ......... 

   من القوى املصاحبة للحركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

ال توجد إجابة صحيحة       الفرامل       القصور الذاتي        النبض        

  عند توقف سيارة متحركة فجأة يندفع الركاب إىل. ............ 
اليسار       اليمني       اخللف        األمام        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

قوى االحتكاك       القوى داخل األنظمة احلية        
مجيع ما سبق        قوى القصور الذاتي        



  اجلواد فجأة يرجع إىل  ( اصطدم)اندفاع راكب اجلواد إذا كبا. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   على منع اصطدام سائق السيارة بالزجاج األمامي بفعل القصور الذاتي   .......... يعمل 
 .عند الضغط على الفرامل بقوة       

الكاوتش       حزام األمان       ذراع تغيري السرعات          الدركسيون        

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

قوى اجلاذبية األرضية       قوى القصور الذاتي         
قوى االحتكاك       قوى اندفاع اجلواد        

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل



  تعتمد فكرة تشحيم اآلالت على تقليل. ......... 

   من أضرار قوى االحتكاك. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

توقف السيارة عند استعمال الفرامل       
 ارتفاع الدم يف األوردة يف عكس اجتاه اجلاذبية       
ارتفاع درجة حرارة تروس اآلالت عند تشغيلها لفرتة طويلة       
اهلبوط ببطء عند استعمال الباراشوت       

قوى القصور الذاتي       قوى اجلاذبية       وزن اجلسم        قوى االحتكاك        



   كل مما يأتي من تطبيقات القصور الذاتي عدا. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   عند دفع بلية على سطح األرض تقل سرعتها تدرجييًا حيت تتوقف بتأثري. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

أةصعوبة إيقاف الشاحنات الكبرية فج       حركة املروحة بعد قطع التيار        
 سقوط جسم ألسفل بعد إلقاءه ألعلى       سقوط الطفل على وجهه عند عرقلة قدمه        

قوى الطرد املركزي       قوى القصور الذاتي        
قوى اجلذب املركزي       قوى االحتكاك        



 انزالق األقدام عند السري .........  متنع. 

   يعرب عن العالقة بني قوى االحتكاك وسرعة اجلسم ......... الشكل. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 القوى داخل األنظمة احلية       القوى الكهرومغناطيسية        
 قوى القصور الذاتي        قوى االحتكاك       

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك

السرعة

قوى  
االحتكاك



   يستدل على انقباض وانبساط عضلة القلب من. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   ينتقل املاء من الرتبة إىل أوراق النبات بتأثري. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

النبض داخل األوعية الدموية       عملييت الشهيق والزفري        
ال توجد إجابة صحيحة       حركة الغذاء يف اجلهاز اهلضمي        

القوى احليوية       قوى اجلاذبية        
قوى االحتكاك       قوى القصور الذاتي        



 يف احلركة الدورية . ......... 

   كل مما يأتي من احلركات الدورية ، عدا حركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 تتكرر احلركة بانتظام       يكون املسار مستقيم        
 تتغري السرعة بانتظام        يتكرر الزمن بانتظام       

الشمس( عباد ) نبات تباع        القطار       بندول الساعة        املروحة        
  س / كم ......... س ، فإن سرعة راكب السيارة تكون  / كم  70إذا كانت سرعة السيارة. 

70أقل من        70أكرب من        70        صفر        



    يتحرك قطاران يف اجتاهني مضادين على شريطني متوازيني ، فإذا كانت سرعة القطار 
 ساعة ، تكون سرعة القطار    / كيلومرت  70ساعة ، وسرعة القطار الثاني / كيلومرت  50األول       
 .ساعة / كيلومرت .......... األول كما يقدرها ركاب القطار الثاني        

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

  ساعة ، فإن سرعة السيارة  / كيلومرت  100إذا حتركت سيارتان يف نفس االجتاه وبسرعة
 .......... .الثانية كما يقدرها سائق السيارة األولي  

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

        20        40        50        120

س/ كم  200        س/ كم  100        س/ كم  50        صفر        



  ساعة فإنك تري األشجار على   / كيلومرت  120عندما تكون راكبًا يف قطار سرعته 
 ......... . الطريق     

   تعترب حركة بندول الساعة حركة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

 ساعة/ كيلومرت  240تتحرك بسرعة        ساكنة        
 ساعة يف نفس اجتاه حركة القطار/ كيلومرت  120تتحرك بسرعة        
 ساعة يف عكس اجتاه حركة القطار/ كيلومرت  120تتحرك بسرعة        

،         معًا              انتقالية       اهتزازية        دورية        



      السرعة النسبية جلسم متحرك بسرعة ما بالنسبة ملراقب يتحرك بنفس السرعة ويف 
 .السرعة الفعلية  .......... االجتاه املضاد تكون         

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

   إذا كنت راكبًا قطار وبدأ حركته ، فإنك تشعر أن رصيف احملطة. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ربع       نصف       نفس        ضعف        

ساكن       يتحرك يف نفس اجتاه القطار       يتحرك للخلف        يتحرك لألمام        
   من أمثلة املوجات امليكانيكية .......... موجات. 

 الراديو        الصوت       امليكرويف        الضوء        



 عندما تتحرك السيارة اليت.........  عندما جتلس يف سيارة متوقفة فإنك تشعر أنها      
 .جبوارك للخلف       

 من اآلالت املوسيقية الوترية  . ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

الفلوت      املزمار       الناي        الكمان        

ال توجد إجابة صحيحة      تتحرك للخلف        تتحرك لألمام        ساكنة        

 من اآلالت املوسيقية اهلوائية  . ......... 
املزمار      القانون       اجليتار        العود        



   سرعة الصوت  .......... سرعة الضوء. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

    تعترب حركة اإللكرتونات حول النواة ، حركة. .......... 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

ضعف       أصغر من       تساوي        أكرب من        

 موجية        انتقالية       دائرية        اهتزازية        
   من تطبيقات األشعة فوق البنفسجية. .......... 

أجهزة الرؤية الليلية       تصوير العظام        
اكتشاف بعض األورام       تعقيم حجرات العمليات اجلراحية        



  كل مما يأتي من أمثلة املوجات الكهرومغناطيسية ، عدا . ......... 

  سرعة موجات األشعة حتت احلمراء .........   سرعة موجات األشعة السينية يف الفراغ. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعــــــة شهـــر أبريـــــل

تساوي      أكرب من       أقل من        ضعف        

موجات الصوت      موجات اإلذاعة        موجات الضوء        األشعة السينية        

 النسبة بني السرعة النسبية جلسم متحرك بسرعة ما وسرعته الفعلية بالنسبة      
 ......... .  ملراقب ساكن تساوي      
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